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 املجمل يف منهج دراسة األسانيد العميل

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

لصالة والسالم عىل مباركا فيه كام ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه، واطيبا محدا هلل احلمد 

  أرشف خلقه، حممد بن عبد اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه أمجعنيرسوله الكريم 

  ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين

دراسة طريقة نفيسة ال املباركةاملخترصة هذه الرسالة من زمن مىض عىل وقفت فقد : وبعد

ل يف منهج دراسة األسانيد العميلوأسامها مؤلفها واملنهج الصحيح يف ذلك األسانيد  م                                      امل ج 

 .كتبها مؤلفها كمقال نرش يف أحد املواقع اإللكرتونية املتخصصة يف علوم السنة النبوية التي و

 العلمهذا  عالمة يف أعرب عن أن مؤلفهما  رأيت فيهحلسن املستجاد ا املقالهذا وملا نظرت يف 

حسنا يف ما مجعه وخطه علام وأظهر من جمموع  ،، فإنه قد أحسن وأجادومن خريتي هذا الفن

 .غاية الصواب

، لكثرة ما حواه من عزمت عىل نرش هذا املقال معتنيا به رشحا وتعليقا، وتبيينا وتوضيحاوكنت 

، وضاق الوقت واهلل املستعان، فآثرت لكن كثرت الشواغل ،(1)علوم نافعة، وأقوال مستجادة

  (2) والتوضيح من التعليق خلولكنه  ،مفقرا، مبوبا منظاممرتبا البدار بنرش املقال 

 (3)واهلل أسأل أن ينفع به يف صورته هذه كام نفع به سابقا

 واحلمد هلل رب العاملني

 حممد أبو الفضل          

                                                           

يرس . عات وقليل من التتامتفلم يبق إال بعض مراجنسأل اهلل أن يوفقنا لتتميم التعليق والرشح عىل هذا املقال املفيد،  1

 اهلل لنا بخري 

، فكل ما تراه من تبويب وتنظيم هو من عميل، ويف مقدمة الرشح رشحت املقال كهيئةرسدا  ،سابقات الرسالة    رش     ن   2

  .بالتفصيل طريقتي ومنهجي يف تفقريها وتبويبها

 .سبق وأن نرشت املقال يف صورته األوىل يف عدة منتديات مثل ملتقى أهل احلديث، واملجلس العلمي األلوكة وغريها 3
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 املجمل يف منهج دراسة األسانيد العميل

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ، وبه نستعني ، وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ، والصالة والسالم 

، نبينا حممد وأزواجه وذريته وصحبه املبعوث رمحة للعاملنيعىل أرشف األنبياء واملرسلني ،

 : عىل هنجهم إىل يوم الدين ، أما بعدأمجعني ، ومن سار 

مصطلح علم احلديث وخطواهتا التطبيقية لنظري  مراحل دراسة األسانيدفهذا بيان ألهم 

ل يف منهج دراسة األسانيد العميل :املتعلق بدراسة األسانيد ، بعنوان  م                                      امل ج 

وحمرتزاته الشاملة حلد  (احلديث الصحيح)الذي مداره عىل أنواع احلديث وحدودها سيام حد 

 . (املوضوع)، و (            الضعيف جدا  )، و (الضعيف)، و (احلديث احلسن)

ودقة احلكم عىل احلديث منوطة ـ بعد توفيق اهلل ـ بموافقة طريقة سلف نقاد احلديث األئمة 

؛ لذا كان تتبع مناهج متقدمي بضوابطها التفصيلية املذكورة يف تطبيقاهتم العملية، األعالم

 .األئمة وأقواهلم النقدية من أنفع الدراسات العلمية العملية يف كل متعلقات علوم احلديث

من أجل ذلك كان عىل طالب العلم املطبق ملراحل دراسة األسانيد لزوم غرز القوم ، والفرح 

ا  .لفهم                                                      بموافقتهم ، وإعادة النظر يف فهمه وطريقته إن خلص ملا ُي 

                                                         وما توفيقنا مجيعا  إال باهلل عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم
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 ختريج احلديث 
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 . وفق املدروس يف علم التخريج ،من أمات مصادر السنة النبوية ختريج احلديث

دون حاجة إىل  ،أو أحدمها فاألصل االكتفاء بتخرجيه منهام فإن كان احلديث يف الصحيحني

 . دراسة إسناده

 .حسب املراحل التالية  وإن كان يف غريمها ، فاألصل لزوم دراسة إسناده
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 دراسة اإلسناد وهي مشتملة عىل أربع خطوات

 

  الرواة وبيان أحواهلم ترمجة: اخلطوة األوىل -

  النظر يف اتصال اإلسناد وانقطاعه: اخلطوة الثانية -

                         معرفة علله وجودا  وسالمة: اخلطوة الثالثة -

  احلكم عىل احلديث بالسند املدروس فقط: اخلطوة الرابعة -
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 اخلطوة األوىل

 التالية  عنارص الرتمجة ، وفقترمجة الرواة وبيان أحواهلم: 

وكنيته ، ولقب  -ذكر اسم الراوي وجممل نسبه ونسبته ـ لقبيلته ولفنه ولصنعته ولبلده :      أوال  

  .شهرته

 .ذكر أشهر شيخني وتلميذين له أحدمها املذكور يف اإلسناد املدروس:       ثانيا  

                                              بيان كالم نقاد املحدثني يف الراوي جرحا  وتعديال  :       ثالثا  

           موصوفا  بهبيان إرسال الراوي ، إن كان :رابعا

 من أصحاب الكتب الستةعنه أو لهذكر من أخرج:       خامسا  

 ذكر تاريخ وفاته أو طبقته:       سادسا  

 ذكر مصادر ترمجته:       سابعا  
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 [للراوي العنرص األول من عنارص الرتمجة]

  

 :، فيميز بأحد الطرق التالية [ أو مبهام]                              ـ مذكورا  بام ال يميزه عن غريه ـ              الراوي مهمل  فإن كان 

؛ لذا كان األوىل بطالب                                                             ـ معرفته من خالل هذه الشهرة التي ذ كر هبا؛ ألهنا من أسباب إمهاله 1

عليه وقت سلوك                                                                 العلم العناية بحفظ أسامء وأنساب مشاهري الرواة املمي زة هلم؛ ألنه ُيترص 

 .طرق التمييز األخرى

ب يعي أيب إسحاق)و ،فهو سفيان بن عيينة -شيخ اإلمام احلميدي-( سفيان:)ك ابن )، و (         الس 

يعة)، و (إسحاق  .(الثوري)، و (األعمش)، و (          ابن َل  

 .بنسب ونحوه                                                              النظر يف ختريج احلديث؛ ألن الراوي املهمل قد يرد يف أحد مصادره مميزا   -2

                                                                                    ـ الرجوع إىل أحد األبواب التسعة التي يف أواخر التقريب إذا كان مهمال  بكنيته أو نسبته أو 3

 .لقبه

وأما املهملني املذكورة أسامؤهم التي ال متيزهم فال تفيد فيها هذه الطريقة ؛ ألنه ليس هلم باب 

 .خاص هبم يف أواخر التقريب 

الراوي، والنظر يف تالميذ هذا الشيخ؛ لتحديد الراوي من بينهم إذا مل ـ الرجوع إىل ترمجة شيخ 4

 .يشاركه أحد بام أمهل به

أو الرجوع إىل ترمجة تلميذ الراوي ، والنظر يف شيوخ هذا التلميذ؛ لتحديد الراوي من بينهم إذا 
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؛ لعنايته يف ترمجة  للمزي (هتذيب الكامل)مل يشاركه أحد بام أمهل به ، ويستفاد ذلك من كتاب 

                                                                            الراوي بذكر غالب شيوخه وتالميذه مميزين عن غريهم اسام  ونسبا  ونسبة وكنية؛ مرتبني 

 .        معجميا  

ي ة من خالل النظر يف طبقة شيخه وتلميذه 5
                                     ـ متييزه بطبقته التقديرية الب ي ن 
بني طبقة تلميذه )                                 

 .(وشيخه املذكورين يف اإلسناد املدروس 

، كأن يكون سنن أيب داود ، يف حني أن من خالل مصدر إسناد الراوي املدروس  حتديده -6

 . الراوي املشارك له فيام أمهل به ليس من رجال أيب داود

إحتاف )، و للمزي يف أطراف الكتب الستة (حتفة األرشاف)ـ الرجوع إىل كتب األطراف ك7

؛ ألهنم رتبوا ، وغريمها من كتب األطراف البن حجر يف أطراف العرشة غري الستة (املهرة

وقسموا مروايته ـ إن كان كثري احلديث أو متوسطه ـ بحسب ، املرويات بحسب راوهيا األعىل

                معجميا  ، ناسبني  من روى عنه ومن دوهنم حسب احلاجة ، مرتبني رواة مدارات التقاسيم

 .                                      مهمليهم بام ي ميز أحاديث أحدهم عن اآلخر 
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 [العنرص الثاين من عنارص الرتمجة]

؛ ليتجنب الطالب الغلط   

 .بالرتمجة لغري املقصودين يف اإلسناد

                                                                            هذا عند التطبيقات العملية التي ي درب عليها الطالب؛ ألن األصل عدم ذكرهم يف دراسة 

الذين تتميز مروياهتم بحسب من  ، واملختلطنياحلاجة كمعرفة حال املجهولنياألسانيد إال عند 

 .روى عنهم
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 [العنرص الثالث من عنارص الرتمجة]

  

                                                                  اتفاقهم عىل حكم واحد يف الراوي تعديال  أو جترحيا  ، فيجمل بيان حال هذا :  األوىل -

ـ ما  (تقريب التهذيب)الراوي بذكر نتيجة دراسة حاله بحكم احلافظ ابن حجر عليه يف 

الذين اعتمد احلافظ ابن  أشهر النقاد وأعلمهمأسامء                               مل يرتجح خالفه ـ موثقا  بمجرد ذكر

 .حجر حكمهم، ويرتب هؤالء النقاد بحسب تقدم وفاهتم

                                                              اختالفهم يف الراوي تعديال  و جترحيا  ، مع شهرة هذا اخلالف وحتريرهم له :  الثانية -

واستقرارهم فيه عىل حكم عليه عملهم، فيجمل بيان حال هذا الراوي ، مع اإلشارة 

املجملة الختالفهم فيه ، ثم تذكر نتيجة دراسة حاله بحكم احلافظ ابن حجر عليه يف 

أشهر النقاد وأعلمهم الذين  بكالم            فه ـ موثقا  ـ ما مل يرتجح خال (تقريب التهذيب)

 . اعتمد احلافظ ابن حجر حكمهم، ويرتب هؤالء النقاد بحسب تقدم وفاهتم 

                                                           يف الراوي تعديال  و جترحيا  سوى ما تقدم ، فتفصل حال الراوي حسب  ماختلفه: الثالثة  -

 :                  مقتىض املقام مقدما  

 .تبة حسب تقدم وفاهتم    ر     م   ، فوقهاأقوال املعدلني بمرتبة الثقة وما  -1 

 .ثم أقوال املعدلني بمرتبة التوسط ، مرتبة حسب تقدم وفاهتم  -2 

 .ثم أقوال املجرحني ، مرتبة حسب تقدم وفاهتم -3 
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ثم أقوال واصفيه باالختالط ، مرتبة حسب تقدم وفاهتم ، ويرجع فيه إىل كتب  -4 

 .، وغريها  املختلطني

                                                                          يبني الراجح بذكر نتيجة دراسة حاله حمددا  مرتبة متوسط احلال ومن فوقه ، ومرتبة ثم  -5 

جابة عىل املخالف بقرائن الرتجيح حتها واإلا                           الضعيف ومن دونه ، مبينا  رج

                                                                  والضوابط العلمية ، معتمدا  يف النتيجة عىل حكم احلافظ ابن حجر يف تقريب

 . التهذيب ـ ما مل يرتجح خالفه ـ

 :                يف النتيجة أيضا   ويذكر

حديثه قبل                                                                      ما ي ميز مرويات املختلط الذين ترجح تعديله قبل االختالط وأمكن التفريق بني 

 :بعده ، بحسب و االختالط

 أدائه من حفظه وكتابه ، -

 فيها قبل االختالط وبعده،أو من طريق البلدان التي حدث  -

بتجنب مرويات املختلط التي                          إن كان أحدهم ثقة مشهورا   طريق تالميذه سيام أو من -

 .غلط فيها كشعبة بن احلجاج الثقة الثبت الناقد 

                                                                                      ولتحديد مرتبة الراوي أثر يف احلكم عىل اإلسناد صحة أو حسنا  ، أو ضعفا  ، أو ضعفا  شديدا  ، 

 .معرفة ترجيح أوجه الرواة عند اختلفهم                            أو وضعا  ، وهلا أثر أيضا  يف
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هج اوالتجريح بحسب قرائن سياقها، وقد ختتلف بحسب من وختتلف داللة ألفاظ التعديل

 . النقاد اخلاصة

 :ومدار مراتب ألفاظ التعديل والتجريح عىل مخس مراتب

 (ثلث للتجريح)، و(اثنتني للتعديل) 
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 مرتبتني للتعديل -

  ثالث مراتب للتجريح -
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 :، وهلا درجات أمهها ، فام فوقهاالثقة 

 :وصف الراوي بام يدل عىل املبالغة كقوهلم  أرفعها وأعلها:  

هو ): أو،  (               ال ي سأل عن مثله): أو،  (                        ال أعرف له نظريا  يف الدنيا): أو،  (إليه املنتهى يف التثبت) 

 . (ركن يف الصدق): أو،  (ثقة:                   أجل  من ي قال فيه 

 :                                    وكذا املعّب  عنه بصيغة التفضيل ، كقوهلم

 . (أحفظ الناس): أو،  (أوثق الناس): أو، (أضبط الناس)

 :كقوهلم  مكرر لفظ التوثيق :

 . (حجة حجة): أو،  (ثقة ثقة)

 :التوثيق ، كقوهلم أو املوثق املؤكد بصفة أخرى دالة عىل 

ثقة مأمون صاحب ): أو،  (ثقة متقن): أو،  (ثبت حافظ): أو،  (ثقة حجة): أو، (ثقة ثبت)

 . (حديث

 :، وما دل عليها ، كقوهلم  مفرد صيغة التوثيق:  

 . (حافظ): أو،  (متقن): أو،  (حجة): أو،  (ثبت): أو،  (ثقة) 
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 :أمهها وهذه الدرجات هلا فوائد

اقرتان رواية : الرتجيح عند اختالف الرواة إذا حتققت الرشوط وانتفت املوانع التي منها 

 . املفضول بمرجحات تصحح روايته إن مل تكن هي املحفوظة

 :حكم إسناد حديث املوصوف بألفاظ هذه املرتبة 

 :التالية بالضوابط (باإلسناد الصحيح) األصل احلكم عىل إسناد حديث املوصوف هبا

 . حتقق هذا الوصف يف مجيع رواة اإلسناد املدروس -1

 . اكتامل بقية رشوط صحة إسناد احلديث -2

انتفاء موانع صحة إسناد احلديث ، كاالنقطاع ، والعلة التي منها تبني وهم الثقة يف حديث  -3

 .خمصوص 
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 :وأشهر ألفاظها ، قوهلم  : متوسط احلال 

مستقيم ): أو،  (حسن احلديث): أو،  (جيد احلديث): أو،  (صدوق): أو،  (ال بأس به)

ـ يف إحدى داللتيها ـ ، وقد حيكم اإلمام  (ليس بالقوى): أو،  (صالح احلديث): أو،  (احلديث

 .لتشدده يف هذا الباب أبو حاتم الرازي بألفاظ هذه املرتبة عىل أصحاب املرتبة األوىل ؛ 

 :حكم إسناد حديث املوصوف بألفاظ هذه املرتبة 

 :بالضوابط التالية  (اإلسناد احلسن)ب :األصل احلكم عىل إسناد حديث املوصوف هبا 

 .أن ال ينزل أحد من رواة اإلسناد املدروس عن هذه املرتبة -1 

 .اكتامل بقية رشوط ثبوت إسناد احلديث -2 

وهم متوسط احلال  انتفاء موانع ثبوت إسناد احلديث ، كاالنقطاع ، والعلة التي منها تبني-3 

  .يف حديث خمصوص 
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 :وأشهر ألفاظها ، قوهلم  :الضعيف  

      ي عترب ): أو،  (حديثه      ي كتب ): أو،  (يروى حديثه): أو،  (شيخ ):، أو  (صويلح): أو،  (صالح)

ـ يف إحدى داللتيها  (ليس بالقوى): أو،  (ليس بذاك): أو،  (فيه مقال): أو،  (ضعيف): أو، (به

له ما ) :أو،  (تكلموا فيه) :أو، (لني احلديث): أو،  (يسء احلفظ): أو،  (غريه أوثق منه): أو، ـ

تج به): أو،  (مضطرب احلديث): أو،  (تعرف وتنكر) :أو،  (ينكر  . (         ال حي 

 :حكم إسناد حديث املوصوف بألفاظ هذه املرتبة 

، ويقبل االنجبار والتقوية  باإلسناد الضعيف :األصل احلكم عىل إسناد حديث املوصوف هبا 

 :بالضوابط التالية

 .أن ال ينزل أحد من رواة اإلسناد املدروس عن هذه املرتبة  -1 

احلديث املدروس إىل املراتب الدنيا ، كالعلة التي منها تفرد انتفاء موانع نزول إسناد  -2

 .الضعيف أو خمالفته يف حديث خمصوص 
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 [من مراتب اجلرح والتعديل] 

  :وأشهر ألفاظها ، قوهلم :            الضعيف جدا   

ال حتل ): أو،  (بحديثهال يعترب ): أو،  (ال يكتب حديثه): أو،  (مطرح احلديث): أو،  (واه بمرة)

: أو،  (ذاهب احلديث): أو،  (هالك): أو،  (ساقط): أو، ـ يف إحدى داللتيها ـ  (الرواية عنه

سكتوا ): أو، ـ يف إحدى داللتيها ـ (ليس بثقة): أو،  (منكر احلديث): أو،  (مرتوك احلديث)

 .ـ يف إحدى دالالهتا ـ (فيه نظر): أو،  (عنه

 :حديث املوصوف بألفاظ هذه املرتبة حكم إسناد 

، وال يقبل االنجبار وال                      باإلسناد الضعيف جدا   :األصل احلكم عىل إسناد حديث املوصوف هبا 

 :التقوية ، ويتحقق هذا احلكم بالضوابط التالية 

 .أن ال ينزل أحد من رواة اإلسناد املدروس عن هذه املرتبة  -1

املدروس إىل املراتب الدنيا ، كالعلة التي منها تفرد انتفاء موانع نزول إسناد احلديث -2

  .                                  الضعيف جدا  أو خمالفته يف حديث خمصوص 
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 [من مراتب اجلرح والتعديل] 

  :وأشهر ألفاظها ، قوهلم  :الوضاع  

: أو، ـ يف إحدي داللتيها ـ (ال حتل الرواية عنه): أو،  (دجال): أو،  (كذاب): أو،  (وضاع)

 .ـ يف إحدى دالالهتا، سيام عند البخاري ـ (فيه نظر): أو،  ـ يف إحدى داللتيها ـ (ليس بثقة)

 :حكم إسناد حديث املوصوف بألفاظ هذه املرتبة 

كم عىل إسناد حديث املوصوف هبا   .، وال يقبل االنجبار وال التقوية باإلسناد املوضوع :                             حي 
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 [الراوي عنارص ترمجةالعنرص الرابع من ]

 .، وغريها ، ويرجع فيه إىل كتب املراسيل  

فام دوهنا حممولة عىل  ؛ ألن عنعنة مدليس املرتبة الثالثة ،  

 .، وغريها  االنقطاع ، ويرجع يف ذلك إىل كتب املدلسني

 :إال يف صور أشهرها واألصل محل عنعنة عموم املدلسني عىل االنقطاع

 .أن يكون املدلس من أصحاب املرتبة األوىل والثانية مامل يتبني تدليسه يف إسناد خمصوص -

أن يرصح بالسامع يف طريق آخر لإلسناد املعنعن ، ويشرتط ثبوت هذا الطريق إىل  -

 .املدلس

                               ثقة مشهورا  بتجنب تدليس شيخه ، : يكون تلميذه يف هذا اإلسناد أو طريقه اآلخرأن  -

 .شعبة بن احلجاج: كالثقة الثبت الناقد 
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 [ترمجة الراويالعنرص اخلامس من عنارص ]

ـ إن  عنه أو له                            ، مبينا  طريقة إخراج الشيخني 

                       ، ويبني أيضا  جممل مقدار                     ، مطلقا  أو مقيدا              أو تعليقا                أو استشهادا                           كان من رجاهلام ـ احتجاجا  

مروياهتام له سيام إن كانت قليلة والراوي مكثر؛ ألهنا قرينة دالة عىل عدم متام ضبطه إن كان 

مقدمة فتح الباري )، ويرجع يف ذلك إىل كتاب هدي الساري                                  الراوي خمتلفا  فيه جرحا  وتعديال  

 . ، وغريها ، وتقريبه، وهتذيب التهذيب (
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 [العنرص السادس من عنارص الرتمجة]

. 
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 [العنرص السابع من عنارص الرتمجة]

ويمكن االقتصار عىل رقم الرتمجة ( رقم الرتمجة / الصفحة / املجلد )برقم   

 . يف تقريب التهذيب ، وترتب هذه املصادر بحسب تقدم وفاة مؤلفيها

واألصل يف الدراسات العلمية توثيق القول املنصوص عليه من مصدره األصيل ككتب 

 .هلا يف مصادر الرتمجة ، كالتهذيبني وامليزان ولسانه، ثم ذكر املراجع اجلامعة  والعللالسؤاالت
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 :النظر يف اتصال اإلسناد وانقطاعه بداللة

، ، وذلك بمراجعة كتب املراسيل ، واملدلسني، وتدليس رواته أو إرساهلمصيغ التحمل واألداء 

 .                                                             وت سهم اخلطوة الثالثة أيضا  يف معرفة االنقطاع املقيد بإسناد خمصوص
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                                                                             معرفة علله وجودا  وسالمة من خالل النظر يف طرق احلديث وأحاديث بابه القاضية بإعالله 

 .                                                             سندا  ومتنا  أو سالمته منها ، يف ضوء كالم نقاد املحدثني من مصادره
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، وهو عىل  ، وتوثيقه بحكم األئمة النقاد إن وجد احلكم عىل احلديث بالسند املدروس فقط

 :حالني 

 .                                                       أن يكون صحيحا  ، فيكتفى هبذا احلكم عن دراسة طرقه وشواهده:  األوىل

                                                                              أن يكون حسنا  وما دونه ، فيبني احلكم عليه مع ذكر جممل أسبابه املذكورة يف دراسة هذا :  الثانية

 .اإلسناد املفصلة يف املرحلة السابقة ، ثم تدرس طرقه وشواهده اجلابرة له يف املرحلة التالية 
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 دراسة جوابر احلديث 
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 املرحلة الثالثة

  وما يف بابه بنوعيها دراسة جوابر احلديث

املتابعات والشواهد اجلابرة املرقية للحديث من رتبة احلسن إىل الصحيح  : 

 ، ومن الضعيف إىل احلسن لغريه ، إذا حتققت دواعي جربها وانتفت موانعها كالتفردلغريه

ه الوهم    ل             ، وحلق مهم   الذي أعمله سلف نقاد املحدثني يف مجيع أحكامهم عىل احلديث واملخالفة

                                                                              والزلل سيام جرب كل ضعف يسري مطلقا  بال ضوابط علمية اغرتارا  بتعدد طرق احلديث األفراد 

 .املناكري 

 :وتدرس متابعات وشواهد هذا النوع املتحقق جربها بالرتتيب التايل 

، واحلكم عليها بحكم ناقد معتمد ، أو دراسة مفصلة البدء بالنظر يف متابعاته التامة:  األول

                                                                                    وفق املرحلتني املتقدمتني ، فإن حتقق ثبوته باملتابعات التامة في كتفى هبا عن دراسة بقية طرقه 

 . وشواهده ، مع اإلشارة املجملة إليها

كم عليها كسابقها ، فإن ـ إن مل جتربه املتابعات التامة ـ ، واحل النظر يف متابعاته القارصة:  الثاين

 .                                                                                  حتقق ثبوته باملتابعات القارصة في كتفى هبا عن دراسة شواهده ، مع اإلشارة املجملة إىل شواهد 

 .ـ إن مل جتربه املتابعات بنوعيها ـ ، واحلكم عليها كسابقها النظر يف شواهده:  الثالث
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اإلسناد املدروس االنجبار ، كالضعيف بقية طرق وأحاديث بابه إذا مل يقبل  : 

                                                                                    جدا  فام دونه ، أو اإلسناد الذي مل تتحقق دواعي جربه أو حال مانع منها كالتفرد واملخالفة ، 

  .سواء أكان ظاهر اإلسناد املدروس احلسن أم الضعف غري الشديد 

سة مفصلة وفق                                                                   ويتم النظر يف طرق وأحاديث هذا النوع استقالال  بحكم ناقد معتمد، أو درا

 .املرحلتني املتقدمتني 
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 احلكم العام عىل متن احلديث
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 املرحلة الرابعة

 

 .                                                             احلكم العام عىل متن احلديث باعتبار جمموع طرقه وشواهده صحة وضعفا   
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الصمد الذي مل يلد ومل أسأل اهلل الذي ال إله إال هو احلي القيوم الرمحن الرحيم األحد  :        وختاما  

                                                                                    يولد ومل يكن له كفوا  أحد امللك احلق ال إله إال هو رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولوالدينا 

 .ولوالة أمورنا ولعلامئنا وجلميع املسلمني 

 .                                                                        وأن يوفقنا مجيعا  لكل خري وصالح وعز لديننا ثم لوالة أمرنا ، ووطننا ، وأمتنا 

                                                                      ه رشدا  علام  نافعا  وعمال  صاحلا  ، وأن جيعلنا مباركني أينام كنا ، ويفقهنا وأن هيدينا إىل األقرب إلي

يف الدين، ويعلمنا التأويل إنه سميع جميب ، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وأزواجه 

 .وذريته وصحبه أمجعني ، واحلمد اهلل رب العاملني 
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 (1جدول )

 وفاهتمأشهر املزكني للرواة وبيان تواريخ 

تأريخ  الناقد

 وفاته

تأريخ  الناقد

 وفاته
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فة بالعلمة احلافظ ابن عبد اهلادي ع ر   :                                           فائدة م 

 حممد بن أمحد بن عبد اهلادي املقديس ثم الدمشقي املقرئ املجود املحدث احلافظ الناقد: هو 

الفقيه البارع ، تلميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وصاحب املؤلفات الكثرية النافعة التي من 

الصارم املنكي يف الرد  :، وهو يف أحاديث األحكام ، وكتاب  املحرر يف احلديث :أشهرها كتاب 

 وهو من أجود املؤلفات يف الرد عىل القبوريني ، ومن أجود الدراسات التطبيقية عىل السبكي

                                        الذي اعتنى به نقاد احلديث املتقدمني ، وقرص   التفرد :لعلم احلديث ونقده وبيان علله سيام باب 

الشيخ اإلمام العامل العالمة  :فيه كثري من املتأخرين ، قال العامد ابن كثري يف ابن عبد اهلادي 

ل من العلوم ما مل يبلغه الشيوخ الكبار ،ك                 ان حافظا  جيدا                                                                        الناقد البارع يف فنون العلوم حص 

                                                                               ألسامء الرجال، وطرق احلديث ، حسن الفهم له ، جيد املذاكرة ، صحيح الذهن ، مستقيام  عىل 

،  221/ 14البداية والنهاية                                                           طريقة السلف ، واتباع الكتاب والسنة ، مثابرا  عىل فعل اخلريات

 .سنة ( 33)وتويف وهو شاب عمره ( هـ705)ولد سنة 
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 للرواة املعروفني بشهرهتمأمثلة 

                                                                     سواء أكانت اسام  ، أم نسبا  إىل غري األب ، أم كنية ، أم نسبة ، أم لقبا  

 أصحاب األبناء أصحاب األسامء

 اسمه ونسبه شهرته اسمه ونسبه شهرته

ران احلذاء خالد احلذاء ه 
           خالد بن م 
 حممد بن إسحاق ابن إسحاق           

عان سفيان بن عيينة سفيان شيخ احلميدي د  عان            ابن ج  د                       عيل بن زيد بن ج 

م ز األعرج عبد الرمحن األعرج ر  ريج                           عبد الرمحن بن ه  ريج          ابن ج                                  عبد امللك بن عبد العزيز بن ج 

ريج ريج                  عبد امللك بن ج   حممد بن سريين ابن سريين                                عبد امللك بن عبد العزيز بن ج 

عان د  عان              عيل بن ج  د  لية                     عيل بن زيد بن ج  ق سم          ابن ع                              إسامعيل بن إبراهيم بن م 

 حممد بن عجالن ابن عجالن                قتادة بن د عامة قتادة

د د  هد        م س  د بن م َس   د  يعة                   م س  يعة           ابن هل                    عبد اهلل بن هل  

 عبد اهلل بن املبارك ابن املبارك حييى بن سعيد بن فروخ القطان حييى القطان

ون أصحاب الكنى ش   العزيز بن عبد اهللعبد امللك بن عبد               ابن املاج 

ليم أبو األحوص احلنفي  حممد بن املثنى ابن املثنى              سال م بن س 

ب يعي هر عمرو بن عبد اهلل                    أبو إسحاق الس  هر           ابن م س               عيل بن م س 

بيد ب ث ر بن القاسم          أبو ز   عبد الرمحن بن مهدي ابن مهدي                  ع 
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رس أبو الزبري املكي  عبد اهلل بن يسار             ابن أيب ن جيح                      حممد بن مسلم بن ت د 

ميل  عبد اهلل بن وهب املرصي ابن وهب املرصي سامك بن الوليد          أبو ز 

 أصحاب األلقاب               الضحاك بن خم لد أبو عاصم النبيل

ق دي  اسمه ونسبه شهرته عبد امللك بن عمرو                  أبو عامر الع 

م ز األعرج عبد اهلل بن واقد أبو قتادة احلراين ر                       عبد الرمحن بن ه 

دري أبو كامل ران األعمش فضيل بن حسني         اجل ح  ه 
     سليامن بن م 
            

 حممد بن بشار        ب ن دار حممد بن العالء          أبو ك ريب

ران احلذاء حممد بن خازم أبو معاوية الرضير ه 
     خالد بن م 
           

 عبد الرمحن بن إبراهيم      د حيم عبد امللك بن عبد العزيز أبو نرص التامر

 جعفر بن حممد الصادق              الفضل بن د كني                أبو ن عيم املالئي

 حممد بن عبد الرحيم صاعقة هشام بن عبد امللك أبو الوليد الطياليس

 حممد بن خازم أبو معاوية الرضير أصحاب األنساب

 حممد بن الفضل عارم عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي

ب دان سفيان بن سعيد الثوري  عبد اهلل بن عثامن        ع 

ن جار سعيد بن إياس        اجل ريري  عيسى بن موسى        غ 

ن در عامر بن رشاحيل الشعبي  حممد بن جعفر       غ 
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                    عمرو بن حممد بن ب كري الناقد حممد بن عمر الواقدي

ايض ح    حييى بن صالح         الو 

 


